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  گزینه درست را انتخاب کنید.
 سازد ؟کنش دهند کدام یون ها در کنار هم ماده جدید می با هم وا)مس سولفات ( اگر سدیم هیدروکسید وکات کبود (1-1

د ( سدیم ، سولفات                                     لفات ج ( مس ، سو              سدیم ب ( مس ،               هیدروکسید الف ( سولفات ،
 دریای سرخ بر اثر کدام پدیده زمین شناسی زیر بوجد آمده است؟(1-2

 نزدیک شدن دو ورقه قاره ای           ب (   دور شدن دو ورقه قاره ای              الف (
  د ( دور شدن دو ورقه اقیانوسی              زدیک شدن دو ورقه اقیانوسیج(   ن 
 طبیعی نیست؟کدام یک از پلیمرهای زیر (1-3

 د ( پشم    الف ( سلولز                              ب ( پاستیک                    ج ( ابریشم                              
 می آید؟به پایین  هیدروکربن را در سطح شیب دار رها کنیم ، دیرتر  کدام(1-4

�الف (  �ب (                          � �ج (                       � � �د (                    � � 

1 

 بکشید. خطاز میان کلمات داخل پرانتز، کلمه مناسب را انتخاب و زیر آن  2
 .رسیدن پرتوهای پرانرژی و خطرناک فرابنفش به زمین جلوگیری می کند اکسیژن( از -) ازن ازگ (2-1
 است.اتن (  -شده ) متانساده ترین هیدروکربن شناخته  (2-2
 .می باشد آهن (  -)سدیم بیشترین کاتیون در بدن (2-3
 را به وجود می آورند.درزه(  –باشند )گسل اگر سنگ های دو طرف شکستگی، نسبت به هم جابجا شده (2-4

2 

75/0  هر یک از موارد سمت راست را به سمت چپ ربط دهید.  

 کاربرد                                                                                 نام عنصر                             
  فسفرآ.                                    نقش دارد.       از پوسیدگی دندان ها جلوگیری  در  
 ب. آهن                                                 خون وجود دارد.  در ساختمان هموگلوبین  

  ج. فلوئور                             اربرد دارد.                                   کبرای ساخت کبریت    
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75/0   با کدام یک از عنصر های   را نشان می دهد. ��مدل اتمی عنصر شکل مقابل  
 خود را بنویسید.در یک گروه قرار دارد؟ دلیل انتخاب زیر 
 � ب(                          � الف(      
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75/0            خود را بنویسید. در کدام ظرف محلول نمک وجود دارد؟ دلیل انتخاب   
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 ردیف ادامه سواات بارم
75/0 �شکل مقابل مولکول آب،     را نشان می دهد. �

 بین اتم های اکسیژن و هیدروژن وجود دارد؟ در این مولکول چه  پیوندی  الف(
  با اتم هیدروژن تشکیل داده است؟اتم اکسیژن چند پیوند  ب(
 وجود دارد؟ درمدار آخر  اتم هیدروژن در مولکول آب، چند الکترون  ج(
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  عبارت را مشخص کنید.درستی یا نادرستی هر  1
 ص                غ                                                                                                       هستند.همه گازهای هوا عنصر  الف(

 غ    ص                                       است به کار می رود.کم نقطه جوش آنها مایعی که تقطیر ساده برای جداسازی دو  ب(
 غ       ص                                                            می باشد.                            بسپارلیوان یک بار مصرف گیاهی یک  ج(
 غ         ص                               می دانند.خمیر کره جریان همرفتی دانشمندان علت حرکت ورقه های سنگ کره را  د(
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  1 

 

 ؟چیست فسیل 

 درون خاک ؟،کرم  درون دریا ، ماهی که در جنگل زندگی می کند گوزنی از کدام یک انتظار تشکیل فسیل داریم؟ 

 

8 

1 

 

با توجه به شکلهای داده شده در مورد حرکت ورقه های سنگ کره  به سواات زیر پاسخ دهید :    
الف ( در کدام مورد پوسته ی جدید ساخته میشود ؟       

                  
    ؟  تشکیل گودال وجود دارد ب ( در کدام مورد امکان  

                                                                   

  
  

سوال شیمی وزمین در ده نمره15  
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 cm 15     B                بق شکل زیر طی می کند     امسیری مط  Bبه نقطه   Aمتحرکی برای رفتن از نقطه  1

 Cm  20            A                                            الف( مسافتی که متحرک طی کرده است را محاسبه کنید.                              

 ثانیه طی کرده باشد سرعت متوسط آن را به دست آورید.    5حرک مسیر گفته شده را در مدت ب( اگر مت
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5/1 �جسمی در لحظه شروع حرکت در مکان   = �ثانیه با سرعت ثابت به مکان  20قرار دارد اگر پس از  � = � 
 برسد

 نمره 5/0 الف( سرعت متوسط متحرک را به دست آورید. 

 

 ب( معادله مکان زمان و نمودار مکان زمان این متحرک را رسم کنید.
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� � � 



75/0 سطح سیاره آلفا حساب کنید. گرانش را درنیوتن است .شتاب  48کیلوگرم و وزن آن در سیاره آلفا  4جرم جسمی    
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75/0 نیوتن بر کیلوگرم  2چقدر باشد تا شتاب جسم   Fنیوتن است اندازه نیروی افقی  18در شکل زیر نیروی اصطکاک جنبشی  
                  F                                                          کیلو گرم در نظر بگیرید(.                   4شود؟ )جرم جسم را 
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کیلوگرم باشد جهت و مقدار شتاب جسم را به دست آورید.         2در شکل زیراگر جرم جسم  1  

نیوتن 30                                                                                                                                                                                     

 

نیوتن 40                                                                                                                                             

 

              
موفق باشید دانش آموز گلم   سوال 5 

نمره5فیزیک   
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